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Denna produkt är utformad för att ge ett visst skydd mot kontakt 
med luftburna droppar som kan utgöra en biologisk fara.
Men kom alltid ihåg att inget föremål av personlig 
skyddsutrustning kan ge fullt skydd och försiktighet måste alltid 
vidtas när du utför den riskrelaterade aktiviteten.
Använd aldrig detta visir för att skydda mot andra faror som 
produkten inte är designad för eller testad mot.
PRESTANDA OCH ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR
Dessa produkter har testats i enlighet med EN 166: 2001
Klausul:6 ; Design; 7.1.1 ; Synfält; 7.1.2.1 ; Brytningsförmåga; 
7.1.2.2 ; Transmittans; 7.1.2.3 ; Diffusion av ljus; 7.1.3; 
Materialkvalitet; 7.1.5.1  ; Värmetålighet; 7.1.7 ; 
Tändningsmotstånd; 7.2.4 ; Droppar och stänk av vätskor
MONTERING OCH STORLEKAR
För att sätta på och ta av produkter, se användarinstruktionerna. 
Använd endast produkter av lämplig storlek som är korrekt 
justerade. Produkter som är för lösa kanske inte stannar på plats 
och om det är för hårt kommer det att vara obekvämt.
KOMPATIBILITET
För att optimera skyddet är det nödvändigt att använda dessa 
produkter med lämpliga handskar / klänningar / masker. 
I detta fall, innan du utför den riskrelaterade aktiviteten, 
kontakta din leverantör eller chef för att säkerställa att alla dina 
skyddsprodukter är kompatibla och lämpliga för din applikation.
VARNING
Delar av visiret som kommer i kontakt med din hud kan leda till 
allergiska reaktioner. Avbryt i så fall användningen och sök läkare.
LAGRING OCH TRANSPORT
Förvara visiret i ett väl ventilerat utrymme när det inte används, 
utom temperaturer. Placera aldrig tunga föremål ovanpå den. 
Undvik för mycket vikning om möjligt och förvara den helst 
hängande vertikalt. Om produkten är våt, låt den torka helt innan 
den förvaras. Förvara produkten på en mörk plats från solljus när 
den inte används.

Visiret har en hållbarhet på 3 år. Livslängden beror på 
användningsförhållandena men visiret ska kasseras och bytas ut 
om det är hårt repat eller skadat på något sätt
förhindrar säker användning
REPARERA
Om visiret skadas ger det INTE den optimala skyddsnivån och 
bör därför bytas ut omedelbart. Använd aldrig den skadade 
produkten. Om du är osäker, kontakta alltid tillverkaren innan 
du försöker reparera.
RENGÖRING
Använd endast följande rekommenderade rengöringsbehandling -
Skölj med varmt tvålvatten Använd ALDRIG 
lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.
Rakblad eller andra vassa verktyg, slipande eller starkt alkaliska 
rengöringsmedel, lösningsmedel, blybensen och koltetraklorid 
bör inte användas.

Använd en mikrofiberduk som helt enkelt är fuktad med vatten.
I synnerhet vid större ansamling av smuts eller oljiga fläckar, 
använd aceton - och bensinfria lösningsmedel eller förtunnare.
OBS:  Allt ovanstående gäller endast utsidan av visiret där ingen 
Anti Fog-beläggning har applicerats.
COVID 19: s rekommendationer är att alla anställda i alla 
branscher tvättar visiret i slutet av arbetsdagen i inget annat än 
varmt tvålvatten.
MÄRKNING
Produkten är märkt med:
i. CE-märket som visar att produkten uppfyller kraven i PPE-
förordningen (EU) 2016/425.
ii. Identifiering av tillverkare och produktkod / artikelnummer.
iii. Bokens piktogram som visar läs dessa instruktioner

TILLVERKARE
PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Namn och adress till det anmälda organet som har utfärdat 
EG-certifiering
Notified body: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 
Business Park, Clonee, D15YN2P. Republic of Ireland (Notified Body 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 Micron APET Ansiktsvisir (100)

Dessa produkter klassas som kategori III personlig skyddsutrustning (PPE) enligt den europeiska skyddsutrust-
ningsförordningen (EU) 2016/425 och har visat sig uppfylla denna förordning genom begränsad testning mot den 
harmoniserade europeiska standarden EN 166: 2001 (se nedan).

2. För in flikarna på huvudbandet i skårorna på den 
genomskinliga skärmen.

3.Använd flikar och slitsar i remmen och justera remmen till 
önskad passform.

1. Vik flikarna på pannbandets rem som visas
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